
3e Vervolg op de Naamlijst der in Nederland

en het omliggend gebied waargenomen

wantsen (hemiptera-heteroptera)^ )

van

A. RECLAIRE
Alexanderlaan 1 7, Hilversum.

In dit vervolg zijn wederom de mij bekend geworden nieuwe
vindplaatsen van inlandsche soorten opgenomen met uitzon-

dering van diegenen, die verbreid blijken te zijn. Onder de
nieuwe vindplaatsen vallen enkele op, daar het soorten be-
treft, die sinds ettelijke tientallen jaren niet meer in Neder-
land waren waargenomen. Door deze nieuwe vondsten zijn

sommige oude opgaven, aan welker juistheid men allicht zou
zijn gaan twijfelen, bevestigd. Toch blijft nog menige oude
vondst onopgehelderd, o.a. die van de zoo opvallende Grapho-
soma italicum Muell., destijds door Snellen van Vol-
le n h o v e n uit Brabant vermeld ! Uit het omliggend ge-

bied zijn enkele soorten vermeld, daar sommige wantsen veel

westelijker voorkomen (zich westwaarts verbreiden ?) dan
tot nu toe werd aangenomen.

Van de omvangrijke literatuur —er verschijnen bv. tegen-

woordig vele, waaronder voortreffelijke lokaalfauna's —is

hoofdzakelijk datgene besproken, waarin aanwijzingen zijn

vervat, die tot het opsporen van in ons land nog niet of slechts

sporadisch gevonden vormen kunnen leiden.

De namen van de vinders zijn afgekort, gelijk in het 2e
vervolg, bovendien zijn nog de volgende gebruikt : Be =
Dr. W. Beijerinck, Do = Ir. J. Doeksen, Ge = Dr. D. C.
Geijskes, Kr. = Dr. G. Kruseman en Me = Prof. Dr. J. C.
H. de Meijere.

O s h a n i n 's namen en volgorde komen vaak niet meer
overeen met de tegenwoordige opvattingen. Het meest voor
de handliggende zou zijn zich te richten naar Gu 1 d e 's

,, Wanzen Mitteleuropas". Afgezien van het feit, dat dit boek
nog bezig is te verschijnen, is het in sommige opzichten niet

zoo op de hoogte van de huidige stand van de wetenschap
gebracht als men van een dusdanig breed opgezet en duur

1) Vgl. Tijdschrift v. Entomolgie 75 (1932), pg. 59^258; Entomol-
Berichten, no. 198, deel IX (1934), pp. 47—64; no. 210, deel IX
(1936), pp. 243—260.
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werk zou mogen verwachten. Behalve vele leemten in de
vermelding van de geographische verbreiding, zijn bv. in

Nr. 12 allerlei familiën ondergebracht, die weliswaar een
biologische, niet echter een natuurlijke eenheid vormen.
Stichel brengt aan het slot van zijn tabellen een zeer

welkome systematische catalogus, die, wat de namen betreft,

vaak afwijkt van O s h a n i n. Ook hierin zijn sommige
biologisch samerhangende familiën als systematische eenheid

behandeld. In 1936 verscheen het voortreffelijke wantsendeel
van ,,Die Tierwelt Mitteleuropas", bewerkt door H e d i c k e.

Zijn volgorde en namen wijken wederom af van die van
Stichel en Oshanin. Misschien brengt echter de
door H e d i c k e gekozen volgorde, die, evenals die van
Stichel algeheel afwijkt van Oshanin de natuur-

lijke verwantschap nog het beste tot uiting, althans voorzoo-
ver dit in een 2-dimensionaal schema mogelijk is. Omechter

het verband met de ,, lijst" en zijn beide vervolgen niet geheel

te verliezen, is in dit vervolg v/cderom de rangschikking van
Oshanin gevolgd, de nomenklatuur echter is vrijwel die

van H e d i c k e. Voor zoover Oshanin 's namen anders
luiden, zijn zij tusschen

( ) vermeld.

Een overzicht van bij mieren waargenomen wantsen is

door Jordan (8) samengesteld, terwijl vele belangwek-
kende biologische gegevens, o.a. omtrent bij wantsen para-

siteerende vliegen door Mich a Ik (9) zijn verzameld.
* Gnathoconus picipes Fall. Garderen 5.6 en Rhenen 22.5.

37 (Re). —Het vermoeden, dat deze soort alleen in het

duingebied voorkomt, is dus onjuist gebleken.
* Odontoscelis [uliginosa * var.i) litura F. Schin op Geul

9.7.36 (in coll. Gr.).

Odontotarsus purpureo-lineatus Rossi werd te Karlstadt

a. M. tijdens de avondschemering talrijk op Sanguisorba
minor Scop. gevonden, terwijl overdag op dezelfde plant geen
enkel ex. werd aangetroffen (Mi chalk 9). Daar deze
fraaie opvallende wants o.a. uit het Rijnland wordt vermeld,

is het wellicht mogelijk hem aan de hand van deze aanwijzing

alsnog bij ons te vinden.
* Phimodera humeralis Dalm. vond Wendt (2) in groot

aantal in het duinzand aan de chlorophylarme deelen van
Calamagrostis en Carex bij Arendsee aan de Oostzee. Dat
deze wants tot nu toe slechts sporadisch in onze duinen werd
aangetroffen, is wellicht door onvoldoende bekendheid met
de levenswijze te verklaren.

In verband met de splitsing van Euty gaster maurus -
) L.

^) Tegenwoordig wordt veelal in plaats van varietas forma geschreven,

beide vaak fem. verbogen, wat ook juister is.

-) E. wordt ook vaak fem. verbogen.
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in de soorten * maiirus L. en * testudinarius Geofr. heeft

Wagner (4) de typen van de var. onderzocht, althans

voor zoover zij nog op te sporen waren. Hij beschrijft eenige

nieuwe var. en heeft een tabel samengesteld ter onderschei-

ding van de volgende vormen : E. maurus L. f. pietas F.

[maculatus Mane), aequalis nov., granulosus nov., pallidus

nov. en E. testudinarius Geofr. f. triguttatus nov., cinereus

Rey {grisescens Rey), obscuratus nov., personatus Stich,

(vette ex.?), notatus Fen., rufescens P. de Ol. en tubercu-

latus nov. De f. niger Fieb., signatus Fieb., nigricans Kirk,

en fieberi Kirk, moeten volgens hem vervallen. E. maurus
werd nog gevonden te Renkum 9.23 (Uyt.), Bennekom 13.

8.28 en Rhenen 25.6.35 (Ko), Beek bij Didam 14-17.6. 32

(MG) en Bemelen 9.7.36 (Cr) ; E. testudinarius te Hout-
hem 8.23 (in coll. MG), Winterswijk 5-12.6.21 (Wi) en

Hilversum 30.8.35, Swalmen 12.6.37 en Halsteren 27.9.38

(Re). —Volgens Wendt (1) leeft E. testudinarius op

cypergrassen, hoofdzakelijk op moerassige plaatsen, E. mau-
rus daarentegen op grassen resp. koren.

* Sciocoris cursitans F. blijkt in ons land verbreid te zijn.

Het is merkwaardig, dat nog geen andere soorten van dit

genus bij ons gevonden zijn.

* Aelia acuminata L. Wagner (6) beschrijft een f. ni-

gripes, die allicht ook bij ons te vinden zal zijn.

" A. klugi Hhn. Terschelling 3.6.37 (Do; Ge).
* Neottiglossa pusilla Gmel. Rhenen 27.4 en 8.6.36 (Ko)

en Halsteren 27.8.36 (Re; Wi) in groot aantal van een

vochtige weide gesleept.
* Eusarcoris aeneus Scop. Swalmen 13.6.37 ( Wi).
* Peribalus vernalis Wlff. Schin op Geul 12.9.36 ( Wi) en

13.6.37 (Re), beide 9 ?, gesleept van een rijk begroeide

wegrand.
* Chlorochroa juniperina L. Soest 9.8.36 (To) ; Lheebroek,

Dwingeloo 19.9.37 (Be).
* C. pinicola Muls. Leuvenum 9.5.36 uit gekapte dennen-

takken geklopt. Sinds F o k k e r 's laatste mededeeling was
deze soort niet meer uit Nederland vermeld !

* Carpocoris [uscispinus Boh. wordt veelal als ssp. van

C. pudicus Poda beschouwd. Schin op Geul 9.7.36 (Cr.).
* C. pudicus Poda {purpureipennis De G.). Schin op Geul

(Cr ; schriftelijke mededeeling ; ik zag het ex. niet).

* Eurtjdema dominulus Scop. * f. immaculata Stich. Hout-
hem 8.30, ? (Ke).

* Cijphostethus tristriatus F. Stroe 7.3 en 19.9.36 op je-

neverbes (Re).
* Arma custos F. werd te Soest in de herfst herhaaldelijk

van eik geklopt (Re) en reeds 15.2.38 op een beukenstam
gevonden (To), dus een overwinterend imago.

Haploprocta sulcicornis F, (O. 697) blijkt veel noordelijker
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voor te komen dan vroeger verondersteld was, is o.a. bij

Lorch a. Rh. gevonden (zie Mich alk 9), dus misschien

ook bij ons aan te treffen. In het Mainzer Becken op Rumex
acetosella L. waargenomen (Wagner 2).

* Spathocera dalmani Schill. Amsterdam 6.1900 (Me) ;

Speulde 5.6.37 onder en gesleept van heideplanten (Re;
Sch) ; Brunsum 12.5.36 (Üyt) ; Bemelen 20.9.37 (Wi).

* Pseudophioeus [alleni Schill. Wa g n e r (2) beschrijft

een * var clericus. Vlieland 26.7-3.8.31, $ (Re).
* Coriomeris denticulatus Scop. Rhenen 13.5-8.6.36 in aan-

tal gesleept van grazig terrein (Ko; Re).
* Rhopalus (Corizus) maculatus Fieb. Lheebroek, Dwin-

geloo 19.9.37 (Be).
* R. subrufus Gmel. Wylre 19.9.37 gesleept van de voch-

tige Geuloever. (Re).
* Chorosoma schillingi Schill. C o h r s beschrijft een f.

nigrescens, die ik nog niet uit Nederland zag.
* Pyrrhocoris apterus L. Een aantal langvleugehge ex.

werd 22.8.38 te Ottersum gevonden (Sch).
* Nysius senecionis Schill, was het laatst in 1883 in de

duinstreek gevonden, sindsdien bij Bunde 8-11.9.37 (Uytt).
* N. helveticus H.S. {lineatus Costa). Garderen van hei

gesleept 24.7.36 (Re).

N. punctipennis H. S. China (10) bericht over het voor-

komen in Engeland en beschrijft de soort uitvoerig in verge-

lijking met de verwante vormen.
* Cymus obliquas Horv. Vorden 16.5.36 (Uyt).
* Ischnorhynchus resedae Pnz. * var. flavicornis Duda.

Soest 8 en 22.3 en 29.5 en Stroe 6.6.36 op berk (Re) ; Stein,

L. 22.10.34 (Bo).
* Ischnodemus sabuleti Fall. Vorden 11-16.5.36 (Uyt);

Swalmen 14.6.37 van grassen op vochtig terrein (Re; Wi) ;

Wylre 27.3.37 in het aanspoelsel van de Geul. (Re)

Dimorphopterus spinolae Sign, vond Wendt (2) in me-
nigte aan de Oostzee diep in het zand in afgestorven Cala-

magrostis-zoden. Wellicht dus in de duinstreek te vinden.
* Geocoris grylloides L. Hilversum 7.1900 (Me).
G. lapponicus Zett. (O. 976) komt in het koudste gedeelte

van de Eifel
(
Cranenburger Venn e.a.) voor (Guide 2), is

dus wellicht ook bij ons aldaar aan te treffen, waar noorde-

lijke vormen zijn waargenomen.
Metopoplax origani Klti. (O. 1054) Op deze soort heeft

het in de ,, lijst" onder M. ditomoides Costa vermelde betrek-

king. Of deze soort inderdaad in het aangrenzend gebied

voorkomt staat te bezien (Guide 2).

Macroplax fasciata H.S. Guide (2) geeft geen Duitsche

vindplaatsen aan. De vermelding in de ,, lijst" uit Crefeld is

dus te betwijfelen.
* Pachybrachius (Pâmera) fracticollis Schill, var. collaris
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Bär. is volgens Guide (2) een zuidelijke vorm. De in de

„lijst" vermelde ex. zullen dan ook wel tot de typische vorm
behooren. S t i c h e 1

' s beschrijving is onvolledig. Dr, Mac
G i 1 1 a V r y was zoo vriendelijk mij een afschrift van de

oorspronkelijke beschrijving van von Baerensprung
(Beri. Ent. Zeit. III. 1859, p. 332) te zenden, dat als volgt

luidt : ,,Plociomerus collaris nov, spec. ; Elongatus, niger :

antennorum articulo primo, secundo et tertio, excepto apice,

pedibus et punctis duobus scutelli rufis. Thoracis margine an-

tico (collo) et parte postica, elytrorumque corio cinereo-

testacei, punctis et lineolis fuscis, macula minuta ad angulum
internum corii albida. Membrana immaculata, albida. —Long

234 In.

Diese Art steht dem P. fracticollis 'Schill, sehr nahe, ist

aber kleiner, namentlich schmaler, und unterscheidet sich von
ihm ausserdem durch den hellen Vorderrand des Thorax und
durch die Fühler, welche bei fracticollis ganz schwarz sind,

während hier nur das letzte Glied schwarz, die übrigen aber

roth und nur an der Spitze dunkel sind.

Aus Piémont (Ghiliani)."
* Rhyparochromus chiragra F. Brunsum 21.5.36 (Uyt).
* Tropistethus holosericeus Schltz. Rhenen 27.5.36 (Ko) ;

Eijs 23.9.38 in een droge greppel (Re ; vid. K. Schmidt).
T. fasciatus Ferr., in de ,, lijst" uit België vermeld, behan-

delt Guide ( 2 ) niet als middeneuropeesche soort.

Ischnocoris hemipterus Schill, en * angustulus Boh. Aan-
gaande de onderscheiding van deze vaak met elkaar verwar-

de soorten zie Mi c h a 1 k ( 9 )

.

Pionosomus opacellus Horv. (O. 1149) blijkt veel weste-

lijker verbreid te zijn dan vermoed werd, is o.a. bij Bremen
gevonden (Re 20 ; zie ook Schmidt 4). In levenswijze

schijnt deze soort met P. varius Wlff., die op onze heide-

velden niet zeldzaam is. niet te verschillen.
* Lasiosomus enervis H.S. Eijs 13.9.36, één $, vermoede-

lijk van adelaarsvaren geklopt (Re 18).
* Stygnocoris rusticus Fall, blijkt in ons land verbreid te

zijn, meestal brach. Volgens Guide 2) heeft de * var.

agricola Westh. betrekking op onuitgekleurde ex. Ik bezit

ex. uit Baarn en Nunspeet, beide 9 ? , die aan de beschrijving

beantwoorden, echter m.i. niet bepaald de indruk verwekken
onuitgekleurd te zijn.

* Peritrechus lundii Gmel. {sylvestris F.) Brunsum 21.5.36

(Uyt) ; Woensdrecht 27.8.38 tusschen het gras aan de

Schelde (Re).
* P. geniculatus Hhn. blijkt verbreid te zijn.

* Aellopus {Microtoma) atrata Goeze, Bemelen onder krui-

den op een zonnige helling 20.9.37 (Re).
* Trapezonotus dispar Stal. Eijs 25.9.38, macr. $ in een

droge greppel (Re).



108 A. RECLAIRE,

* Sphragisticus nebulosus Fall. Swalmen 6.7.38 (Ko).
* Raglius {Aphanus) lynceus F. Vogelenzang, Bloemen-

daal 7.35 (Uyt) ; Cadzand 25.7.37 tusschen helm (Re).
* R. pini L. De * var. contraria Schumach. (1913) moet

intermedia Put. (1888) heeten (Guide 2).
* Beosus maritimus Scop. Bergen op Zoom 24.8.38 van

grazig zandpad gesleept (Re).
* Emblethis verbasci F. Mi e h a 1 k (9) beschrijft een

zwarte f. hedickei. Ik zag deze nog niet uit Nederland.
* Gonianotus marginepunctatus Wlff. De * var. gebieni

Schumach. vindt men vooral in de late herfst en na de over^

wintering (zie o.a. Guide 2). Wagner (2) beschrijft de
f. testaceus en dorsalis, die ik nog niet uit Nederland zag.

* Drymus sylvaticus F. * var. orthopus Horv. Hilversum
17.3 en Hemelen 16.9.35 (Re).

D. s. * var. picinus Rey. Hilversum 26.3.21, Soest 30.3.36

en Epen 20.4.35 (Re).
* D. brunneus Shlb. De volgens Butler zeer zeldzame

macr. vorm vond ik op Vlieland 26.8.29.

D. b. * var. obscura J. Shlb. Kortenhoef 21.9.35, $ (Re).
* Eremocoris plebejus Fall. * var. gibbicollis Horv. Renkum

10.31. $ (Uyt).
* E. podagricus F. Bunde 29.3.37 in het Maas-aanspoelsel

(Re).
* E. abietis L. {erraticus F.) Belangwekkende gegevens

omtrent het voorkomen en de ontwikkeling bij Formica

rufa L. vindt men bij J o r d a n ( 8 )

.

* Taphropeltus hamulatus Thms. wordt tegenwoordig wel
algemeen als var. van * contractus H. S. beschouwd (zie o.a.

Guide 2). Hilversum 2-11.7.37 (Re).

T. limbatus Fieb. Ik bezit een door Dr. Singer in het

Spessartgebergte 8.5.32 bij Myrmica scabrinodes Nyl. (det.

Dr. Stärcke) gevonden ex.

Gastrodes * abietum Bergr. {abietis L. ) en * grossipes De
G. {[errugineus L. ) zijn volgens A i t k i n s, die beide aan

de hand van fraaie afbeeldingen uitvoerig beschrijft, nacht-

dieren, die zich overdag in de dennenkegels verbergen en

des nachts de naalden uitzuigen, zonder echter merkbare
schade aan te richten.

* Berytinus {Berytus) hirticornis Brulle. Bergen op Zoom
24.8.38, macr. 9 onder struikhei (Re).

* B. clavipes F. Bera, Z.L. 8-11.9.37, brach. (Uyt).
* B. signoreti Fieb. Kortvleugelige ex. schijnen zeer zeld-

zaam te zijn (zie Re 20).
" B. crassipes H.S. Bussum, N.H. 3.4.21, macr. $ (Me).
* Piesma quadrata Fieb. Rilland-Bat 25.7.37 op een melde

op zilt terrein, macr. en brach. (Re). Volgens Stichel
behooren de ongevlekte of zoo goed als ongevlekte ex. tot

de *
f. dilatata ^]ak. Volgens Guide (2) allen 9 ?. Het

brach, ex. van Rilland is inderdaad een ? .
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P. salsolae Beek. (O. 1426) blijkt meer westelijk voor te

komen dan vermoed werd ; bij Berlijn op Salsola kali L. ge-

vangen (Schmidt in Guide 2), een in onze duinen

veelvuldig voorkomend gewas, zoodat de soort wellicht ook

bij ons aan te treffen is.

" Derephysia [oliacea Fall. Hilversum 8.1900 (Me).
* Tingis ampliata H. S. Heumen en Piasmolen 20.8.38 in

vrij groot aantal op Cirsium arvense Scop. (Sch).
* T. pilosa Humm. Schin op Geul 24.9.38, vermoedelijk van

hennepnetel (Re). Dit is de eerste vondst sinds 1920.
* Catoplatus [abricii Stal. Rhenen 26.5.36 (Ko).

Copium Thnb. Lindner bespreekt de levenswijze van

de beide in het grensgebied voorkomende soorten, die in de

gallen van Teucrium-soorten leven en overwinteren. Des
winters en in het voorjaar kunnen zij gezeefd worden.

* Physatocheila {Physatochila) dumetorum H.S. Epen 30.

5.35 van een wilde pruim (Re) ; Zwammerdam8.1896 (Me).

P. harwoodi is een nieuwe door China (9) beschreven,

in 1936 te Witchampton (Dorsetshire) op oude met korst-

mossen begroeide eschdoorns ontdekte soort, die sindsdien ook

in Duitschland is gevonden, dus vermoedelijk ook in Neder-

land aan te treffen is.

* Monanthia hamuli F. Zwammerdam 4.1896 (Me).
Serenthia tropidoptera Fl. (O. 1633) is herhaaldelijk, o.a.

bij Berlijn op veldbies en wollegras aangetroffen ( Gu 1 -

de 2), wellicht dus bij ons in moerassen te vinden.

5. [allax Put. (bij Oshanin var. [allax Horv. van

S. confusa Put.) wordt door Wagner (1) o.a. uit het

Eemsland, dus dicht bij onze grens vermeld. Volgens hem
wordt deze soort vaak met S. laeta Fall, verwisseld. De
onderscheiding van de 5. -soorten is moeilijk.

* 5. laeta Fall. Rhenen 25.5 en 28.6.36 en Swalmen 12.6.

37 (Ko).

Aradus ttuncatus Fieb. (O. 1657) is volgens Wagner
( 1 ) vroeger bij Kiel waargenomen.

* Rhinocoris iracundus Poda. Interessante bijzonderheden

omtrent de levenswijze beschrijft Müller (3).
* Nabis lineatus Dhlb. Cadzand 25.7.37 in een vochtige

duingreppel (Re).
* N. [lavomarginatus Schltz. Rhenen 26.7.36 (Ko).
* N. rugosus L. var. pallididorsum Reut. vermeldt Wa g-

n e r ( 1 ) o.a. van Hamburg, komt dus vermoedelijk ook wel

bij ons voor.
* Mesovelia [urcata Mis. Wageningen, brach., 15.8.36 met

larven (Ge) ; Denekamp 5.8.38, brach. (Wi). —Verduide-

lijkt door een afbeelding beschrijft Jordan (6) de larve

van de zeldzame macr. vorm.
* Cimex lectularius L. Over de bestrijding (?) van de

beddewants met de Grieksche spin Thanatos is destijds zelfs
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in de dagbladen geschreven. Zie verder o.a. A. Hesse
( Chem.-Zeitung 59. 1935, pg. 726).

* Anthocorìs confusus Reut. * var. funestus Horv. Soest
26.9.37 (Re).

"A. sarothamni Dgl. Sc. Bemelen 20.9.37 (Wi). Ofschoon
deze soort monophaag op brem heet te leven, en Sarotham-
nus, althans voorloopig nog, veelvuldig in ons land voorkomt,
is het opvallend, dat dit wantsje sinds 1906 niet meer uit

Nederland was vermeld.
* Ä. minki Dhrn. Cadzand 25.7.37 en Winterswijk 5.6.38

op esch (Re).

A. m. * var. simulans Reut. Cadzand 25.7, Epen 10.7 en
21.9, Eijs 11 en Schin op Geul 10.7.37 (Re).

* Acompocoris pygmaeus Fall. Nunspeet 27.6.36 (Re);
Terborg, G. 9.8.36 (Wi).

* Orius (Triphlebs) minutus L. * var. tibialis Reut. Maas-
tricht 26.6 en 2.7.34 (Cr) ; Soest 31 en Valkenburg 11.7.37

(Re) ; vermoedelijk overal met de typische vorm.
* Xylocons {Piezostethus) galactinus Fieb. Heemstede,

N.H. 8.36 in groot aantal in rottend gras (Uyt) ; Valken-
burg 19.9.37 in kompost (Re; Wi) ; Hilversum 9.1916 (Me).

* Microphysa pselaphiformis Curt. Leersum 19-22.6.36, $

(Uyt).

*M. bipunctata Perr. Soest 22.7.36 (Re).
* M. elegantula Bär. Vierhouten, 9, 28.7.35 (Kr).
* Myrmedobia temila Zett. Ommen11.6.21, $ (Me; vid.

K. Schmidt).
* Pantilius tunicatus F. Epen 21.9.37 (Re) ; Laren, N.H.

8.10.37 (Beekhuis van Till).
* Phytocoris tiliae F, * var. marmoratus Dgl. Sc. Soest

18.9.38 (Re).
* P. longipennis Fl. * var. signatus Reut. Wassenaar 5.

10.35 (Sch).
* P. populi L. Schin op Geul 18.9.37 (Re; vid.

K. Schmidt).
* P. dimidiatus Kbm. Rhenen 30.6.34 (Ko) ; Valkenburg

11.7.37 (Re).
* Adelphocoris seticornis F. Bemelen 9.35 en Eijs 11.7.37

(Re) ; Schin op Geul 12.9.36 (Wi) ; Rhenen 26.6.36 (Ko).
A. s. * var. plagiier Reut. Schin op Geul 4.9.37 (Re).
* A. quadripunctatus F. Wagner (3) komt na het on-

derzoek van een uitgebreid materiaal tot de slotsom, dat A.
q. en A. annulicovnis Shlb. (O. 2267) een en dezelfde soort

en wel een ,, Rassenkreis" zijn. Hij beschrijft uit het Harz-
gebergte een f. hercyniens van A. q. Dan is A. a. een ras of

var. van A. q. Verder beschrijft hij een var. megapolitanus
uit Mecklenburg. In ons land is A. q. slechts een enkel maal
waargenomen, moet op moerassige plaatsen gezocht worden.

* Pycnopterna striata L. Het in de ,, lijst" van Maastricht
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vermelde ex. behoort tot de * var. bipunctata Stich., het ex.

uit Vaals (25.5.41) tot de * var. transita Stich.

* Stenotus binotatus F. Gronsveld 10.7.36 (Cr): Beme-
len 13.6, Eijs en Wijlre i\J.37 tusschen het gras (Re) ;

Denekamp 31.7.38 (Wi).
* Lygus viridis Fall. Amsterdam 9.8.36, op licht (Kr);

Denekamp 7.8.32, Valkenburg en Epen 10.7.37 (Re).
* L. rubricatus Fall. Terborg, G. 9.8.36 (Wi).
* L. cervinus H.S. Soest 31.7 ,en 5.8.37 op linde (Re) ;

Epen 21.9.37 (Re; Wi).
* L. rubicundus Fall. Hilversum 2.10.37 op grove den (Re).
* Poeciloscytus unifasciatus F. Bemelen 14.7.36 (Bo). —

Van deze soort beschrijft Mich alk (9) een f. nigra.
* Charagochilus gyllenhali Fall. Eijs 25.9.38 (Re).

Schmidt (3) beschrijft de naar het schijnt zeldzame f.

macr., door hem in het Beiersche Allgäu gevonden, o.a. ook

bekend uit het Harzgebergte, Engeland en Schotland. Uit

ons land zag ik deze vorm nog niet.

* Deraeocoris cordiger Hhn. Rhenen 1.7.38 (Ko) ; Epen
10.7.37 op brem (Re).

* D. olivaceus F. Soest 14.7.37 (To).
* Capsus ater L. Terschelling 3-6.7.37 (Do; Ge).
* Acetropis carinata H.S. Swalmen 12,6.37. (Wi).
* Noto stir a erratica L. Terschelling 3-6.7.37 (Do; Ge).
* Megaloceraea linearis Fuessl. Eijs en Wylre 13.7.37 in

groot aantal op met hoog gras begroeide helhngen (Re).
* Trigonotylus pulchellus Hhn. Bergen op Zoom 20.8.38

van een o.a. met Weingaertneria en Rumex acetosella L.

begroeid terrein gesleept (Re).
* Teratocoris saundersi Dgl. Sc. Wieringen 26.6.37 eenige

ex. van zilt terrein gesleept (Re). Sinds F o k k e r 's vondst

te Zierikzee was deze soort niet meer uit ons land vermeld.
" Macrolophus nubilus H.S. Rhenen 27.5.36, Î (Ko). Een

opmerkelijke vondst, daar deze soort alleen door Snellen
van Vollenhoven's opgave ,, Utrecht" uit Nederland
bekend was.

* Dicyphus errans Wlff. Sibbe 12 en Bemelen 20.8.37 op
andoorn (Re) ; Velp, G. met de * var. longicoUis Fall, tus-

schen toortsblad 26.10.38 (Ko).
* Dicyphus pallicornis {pallidicornis) Fieb. Bergen, N.H.

28.2.37 (Re) ; Velp, G. 26.10.38 (Ko). Te Soest in een tuin

het geheele jaar door talrijk op vingershoedskruid ; 22.3.36 in

copula (Re ; To). Met de typische vorm vindt men de * var.

B en G Reut. {fieberi en [usca Stich.) enl virescens Stich.

* D. globulifer Fall. Velp, G. 26.10.38 tusschen toortsblad

(Ko).
* D. g. * var. reuteri Stich, (var. B Reut.), Zandvoort

5.8.30 en Wylre 11.7.37 (Re).
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* D. annulatus Wlff. Schin op Geul, vermoedelijk van stal-

kruid 10.7.37 (Re).
* Systellonotus triguttatus L. Terschelling 3-6.7.37 (Do;

Ge).
* Globiceps cruciatus Reut. Eijs 11.7.37 (Re) ; Schevenin-

gçn 7.1900 (Me).
* G. flavomaculatus F. Bemelen 14 en Schulden, L. 13.7.36

(Cr) ; Denekamp 31.7.38 (Wi).
* Orthotylus [lauinervis Kbm. Terschelling 3-6.7.37 (Do;

Ge).
,

* Q. nassatus F. Soest 31.7 en 5.8.37 op hnde (Re).
* O. vividinervis Kbm. Beetsterzwaag, op els, 2.7.36 (Re;

vid. K. Schmidt).
* O. [lavosparsus C. Shlb. Wieringen 27.6 en Rilland-Bat

25.7.37 en 31.7.38 op melde (Re) ; Griend 15 en 25.8.37

(Do; Kr).
* O. concolor Kbm. Rhenen 24.7.36 (Ko) ; Epen 10.7.37,

Halsteren 27 en Bergen op 'Zoom 24.8.38 op brem (Re).
* O. adenocarpi Perr. Epen op brem 10.7.37 (Re).
* O. rubidus Put. Wieringen 27.6.37 van zilt terrein (Re;

vid. K. Schmidt); Griend 15 en 25.8.37 (Do; Ge).
* O. r. * var. moncreaffi Dgl. Sc. Wieringen 27.6.37 en

Woensdrecht 22.8.38 op zilte planten (Re).
* Pseudoloxops coccinea Mey. D. Cadzand 25.7.37 op

ratelpopulier (Re).
* Heterocordylus tumidicornis H.S. Eijs 11.7.37, vermoede-

lijk van kornoelje (zie Re 20).

,

* Malacocoris chlorizans Pnz. Epen 21.9.37 (Re).
* Orthocephalus mutabilis Fall. Bemelen 13.6.37, macr. $

(Re); Putten, N.B. 6.1897 (Me).
* Strongylocoris luridus Fall. Terschelling 3.6.37 (Do ; Ge).
* Haïtiens apterus L. Denekamp 31.7.38, in aantal van

vochtig terrein (Wi).
* H. luteicollis Pnz. Gronsveld 10.7.36 (zie Re 20) met de

* var. propinquus H.S., die ook 10.7.37 te Schin op Geul

werd gevonden (Re).
* Lopus {Onychumenus) decolor Fall. Texel, Koog 29.7.33

(Wi; det. K. Schmidt).
* Conostethus salinus J. Shlb. Wieringen 27.6.37 en 21.

6.38 in groot aantal op zilte planten (Re; Wi).
* Hoplomachus thunbergi Fall. Speulde 5.6.37 in de bloe-

men van muizenoor (Re).
* Megalocoleus pilosus Schrk. Heughem 12.8.36 (Bo) ;

Hilversum 11.7.37 in een fabriekstuin en Halsteren 21 en

Huibergen 24.8.38 op reinevaar (Re). Deze soort zal ver-

moedelijk wel overal te vinden zijn, waar de reinevaar vol-

doende groeit.

* Amblytylus albidus Hhn. Soest 22.7.36 en Speulde 17.

7.37 op Weingaertneria (Re).
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* Macrotylus paykuUi Fall. Epen 20.7.37 (Bo) en Schin

op Geul 10.7.37 op stalkruid (Re).
* Byrsoptera rufifrons Fall. Eijs en Wylre il. 7. 37 uit het

gras gesleept (Re).
* Psallus ambiguus Fall. Leuvenum 5 en Swalmen 12.6.37

(Re) ; Terschelling 3.6.37 (Do; Ge).
* P. betuleti Fall. Leuvenum 19.6.36 op berk (Re; vid.

K. Schmidt).
* P. obscurellus Fall. Otterloo 5.7.36 op grove den (Re).
* P. lepidus Fieb. Hilversum 1 en Cadzand 25.7.37, ver-

moedelijk op els (Re; det. K. Schmidt). Deze soort komt

dus inderdaad in ons land voor.
* P. vitellinus Schltz. Terborg, G. 16.6.38 uit een dennen-

takkenbos geklopt ( Wi ) . Sedert F o k k e r 's opgave uit

Assen was deze soort niet meer uit ons land vermeld.
* Atractotomus mali Mey. D. Valkenburg 13.6 en 11.7.37

op appel (Re; det. K. Schmidt).
* Plagiognathus fulvipennis Kbm. Swalmen 6.7.36 (Ko).
* P. atbustoTum F. Met de typische vorm vindt men ook

de * var. reuteri Westh.
* P. albipennis Fall. Terschelling 3-6.7.37 op zeealsem

(Do; Ge); Griend 15.8.37 (Kr).
* Chlamydatus pulicarius Fall. Garderen 24.7.36 op kruip-

wilg (Re).
* C. pullus Reut. Scheveningen 7.1900 (Me) ; Woens-

drecht 27.8.38, br. tusschen gras aan de Schelde op zandige

plek (Re).
* C. saltitans Fall. Woensdrecht, als vorige (Re; Wi).
* Microsynamma bohemani Fall. Terschelling 3-6.7.37

(Do: Ge).
* Campylomma verbasci Mey. D. Swalmen 6.6.36 en Velp,

G. 22.8. 37 (Ko) ; Bemelen 13.6.37 (Re). —Betreffende

het voorkomen in Engeland en de onderscheiding van C. ni-

colasi Put. et Reut. zie Thomas.
* Sthenarus roseri H.S. Cadzand 25.7.37 op wilg (Re).
* Asciodema obsoletum Fieb. Epen 10.7.37 op brem (Re).
* Isometopus intrusus H.S. Waalwijk 6.37, larven op de

stam van linden (Schoevers 5). Sinds F o k k e r 's

opgave was deze soort niet meer uit ons land vermeld.
* Ceratocombus coleoptratus Zett. De macr. vorm (vid.

K. Schmidt) werd 15.8.36 te Leuvenum onder mos in

een dennenbos gevonden (Re).
* Pachycoleus rufescens J. Shlb. Wylre 19.9.37 in nat mos

bij een bron ( Wi). —Volgens H e d i c k e is P. waltli Fieb.

(O. 3235) vermoedelijk de f. macr. van P. r.

* Gerris asper Fieb. Wagner (5) beschrijft een f.

obscuratus uit het Königsmoor bij Schmilau.
* G. odontogaster 'Zett. Rhenen in het Rijn-aanspoelsel

27.2.37 (Wi) ; Maastricht 26.3.36 (in coll. Cr).
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* (?) Microvelia pygmaea Duf. (O. 3277). Bij Afferden,

L. werd 14.9.35 een ex. gevonden, dat vermoedelijk tot deze
soort behoort (zie Re 20).

* Chiloxanthus pilosus Fall. Wieringen 30.5.37 (Re; Wi).
Met de typische vorm vindt men ook ex., die tot de * var.

hirsutus Verh. resp. piceus Schumach. gerekend kunnen
worden.

* Haldosalda lateralis Fall. Wieringen 27.6.37 en 21.6.38

(Re; Wi) ; Griend 25.8.37 (Do) met de * var. pulchella

Curt, en eburnea Fieb.
* Salda littoralis L. Wieringen 27.6.37 en 21.6.38 met de

zeldzame f. macr. ( Re ; Wi ) . —Zeer uitvoerig berichten

Jordan (9) en Wendt over de levenswijze.
* Saldula [Acanthia) c^album Fieb. Wagner (1) be-

schrijft een f. venedarum uit het Wendland.
* 5. opacula Zett. Leersum 19-22.6.36 (Uyt).
* Naucoris maculatus F. Berlicum, N.B. 29.8.31, 25.6.32

en 10.7.35 (Ge). Aangaande het voorkomen bij Oisterwijk

zie Re 19.

* Notonecta L. Walton (3) beschrijft uitvoerig de wijze

van eieren leggen door de in Engeland en ook in ons land

voorkomende N.-soorten.
* N. obliqua Gall. Te Weert werd een ex. gevonden, dat,

althans linkszijdig, tot de * var. delcourti Poiss. behoort (in

coll. Sch).
* N. viridis Delcourt. Wieringen 27.6.37 (Re; Wi) ; La-

ren, N.H. (Beekhuis van Till); Nuland 23.9 en

St.-Michielsgestel 13.5.32 (Ge).
* N. maculata F. Over vliegtijd, vliegvermogen enz. zie

Walton (1).

*iV. lutea Müll. Denekamp 7.8.38 (Wi). Sinds 20 jaar

was deze opvallende soort niet meer uit ons land vermeld.
* Corixidae. China (11) discuteert voor de Britsche

soorten de nomenklatuur. Enkele namen moeten volgens hem
veranderd worden, waarop hier niet nader ingegaan kan

worden. De Engelsche nomenklatuur wijkt vaak nogal van de

continentale af. —Jordan (5) bericht over het in massa

optreden van C, waarbij hij voor Sigara f alleni Fieb., dis^

tincta Fieb. en striata L. de verhouding van het aantal $ $

tot dat van de $ $ aangeeft als : 1 : 1,21, 1 : 3,86 en 1 : 1,45.

Tevens beschrijft hij afwijkende vormen van S. f alleni en

striata.

* Corixa dentipes Thms. Blijenbeek 10.8.35 (Ge) ; Wijster

8 en Ruinen 19.7.38 (Be).
* C. panzeri Fieb. Nijkerk, G. 21.3.36 in een smal slootje

bij het IJsselmeer (Re).
* Sigara lugubris Fieb. Wieringen 27.6.2)7 en 21.6.38 in

een brakke poel ( Re ; Wi )

.

*5. limitata Fieb. Rijssen, N.B. 10.4.36 (Re).
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* 5. [alleni Fieb. en * distincta Fieb. worden door Wal-
ton (2) zeer uitvoerig en kritisch beschreven en van de

verwante soorten onderscheiden.

5. longipalis J. Shlb. (1878) (O. 3440). Hiermede is syno-

niem de in de ,, lijst" vermelde 5. glossata Lundbl. (1925).

Zie o.a. Walton (2). Van 5. /. ontving ik van den heer

H. H. We b e r in Ostholtstein, Kr. Oldenburg verzameld

materiaal, zoodat de kans de interessante soort ook bij ons

te vinden, stijgt.

lS. pearcei is een nieuwe, met [alleni verwante, door Wa 1-

t o n ( 2 ) uit Ierland beschreven soort, die wellicht ook in

Nederland te vinden is.

* S. moesta Fieb. Bergen op Zoom 9-14.4.20 (Wi).
* 5. castanea Thms. l'exel, de Hoorn 12-17.5.21 (Wi).
* 5. germari Fieb. Ruinen 1 1 en 24.7.38 in overvloed in

een groote heidepias (Be; Re) ; Bergen op Zoom 28.8.38

(Re).
* iS. {Callicorixa) praeusta Fieb. Nuland 25.3.33 (Ge);

Wijster 8, Dwingeloo 11 en Ruinen 24.7.38 (Be) ; Bergen

op Zoom 28.8.38 (Re).
* 5. {Callicorixa) concinna Fieb. Wieringen 30.5 en 27.

6.37 en 21.6.38 in groote menigte in een brakke poel in ge-

zelschap van S. hieroglyphica Duf., 5. lugubris, S. striata,

Notonecta viridis en de kevers Coelambus con[luens F., C.

parallellogrammus Ahr., Hygrotus inaequalis F., Helophorus^

soorten, Berosus spinosus btev. en Haemonia mutica F.
* Glaenocorisa cavi[rons Thms. Ruinen 11-24.7.38 in aan-

tal in een groote heidepias, aan welks oever volgens mede-
deeling van Dr, B e ij e r i n c k de steenen nog Hggen zoo-

als zij door het smeltend ijs van de ijstijd zijn achtergelaten

(Be), en Wijster 8.7.38 (Be; Re).
* Micronecta Kirk. Poisson (2) heeft de levenswijze

en de verbreiding van de Fransche M.-soorten zeer uitvoerig

beschreven. —Aangaande de levenswijze en de ontwikkeling

van M. minutissima L. zie vooral ook Jordan ( 7 )

.

M. polveri Dgl. Sc. (1869). Volgens huidige opvattingen

is deze {= M. borealis Lundbl., 1936) een goede soort en

niet een var. van M. minutissima. ( Zie o.a. Poisson 2 )

.

* M. meridionalis Costa {scholtzi Fieb.). Poelsmeer bij

Warmond (zie Re 21).
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Hamburg 1937, No. 2.

6. Dezelfde, ib. 1938, No. 4.

Walton, G. A., Field experiments on the fhght of

Notonecta maculata Fabr. (Hemipt. ). Transact. Soc. f. Brit.

Entomol. II. 2 (1935) 137—143.
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in Mecklenburg. N. F. 12 (1937), 41—58. —Bijzonder uit-

voerig wordt hierin omtrent de verbreiding van Oeciacus

hirundinis Jen. gesproken. Hij onderzocht 104 nesten van de

,, Rauch- und Mehlschwalbe" en vond in bijna elk nest ima-

gines en larven in alle ontwikkelingsstadia.
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XI (Teil 38—42). 38. Zweiter Beitrag zur mecklenburgischen
Heterop teren fauna, ib. 13 (1938), 62—86.We n d t zie ook Jordan & W.

In dit overzicht zijn enkele publikatie's van vroeger jaren

opgenomen. Het betreft verhandelingen, die mij destijds, toen

ik de „lijst" schreef, onbekend waren, waarin echter veel

wetenswaardigs staat, zoodat het mij wenschelijk voorkwam
deze te memoreeren.

Juni 1939.


